
Year 10 SCHEME OF WORK  ( First Term) 

Term Topic Learning Objectives Vocabulary and 
Expressions 

Language proficiency and 
the Grammars 

One 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

One 
 
 
 

 

 اإلجازة واألنشطة
 

Holiday and 
activities  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصة حياتي
 

My life story 

 To can talk about round 
around the city. 

 To describe places which 
visited 

 To write a paragraph 
about activities 

 
 
 
 
 
 

 To can identify some 
events in a narrative text 
or write your life story. 

 
-جولة  –رجال  –المدينة  –حول  

مغلق  -مؤسسة -نساء  –أطفال 
-نظام مروري  –متاجر  –مفتوح 

أزدحام  –عروض  –شراء  –بيع 
مؤسسة  –مؤسسة حكومية  –

حدائق العاب سوق  –امن  –خاصة 
 –يتجول يسأل  –موقف سيارات  –

هدوء.-ضوضاء -يجيب   

 
 
 

 –سافرت  –ولدت  –قصة حياتي 
 –مسقط رأسي  –نشات  –تعلمت 
 –األسرة  –المشكلة  –طفولة 

 –لدي  –أعيش في  –هاجرت 
مرور  –صغيراً  –تركت  –مشهور 

 –دراسة  –تحديات  –السنوات 
لم  –فكرت كثيراً  –رياض اطفال 
 -نشيط –متفوق  –يحالفني الحظ 

االعتماد على  -تركني –جنسية 
.النفس  

Level 1 : 
 الحركات –ربية ـروف العـالح

 القصيرة :
الكسرة (  –الفتحة  –الضمة )

 –الحركات الطويلة ) المد باأللف 
المد بالياء ( –المد بالواو   

 
 

Level 2: 
التعريف ) ال  –التذكير والتأنيث 

 ( والتذكير
 
 

Level 3: 
 –جملة النفي ب ال ،  ليس 

المفرد و المثنى والجمع ) جمع 
جمع المؤنث  –المذكر السالم 

جمع التكسير ( –السالم   
 

 



Term Topic Learning Objectives Vocabulary and 
Expressions 

Language proficiency and 
the Grammars 

 

One 

 

 منزل أحالمي

My Dream House 
 To mention the 

specifications of his dream 
house. 

 To describe the dream 
house using descriptive 
words. 

 To compare his current 
house with the dream 
house. 

To propose solutions to the 
housing crisis in the world 

 -المساحة –أفضل  –أحالمي 
 –غرفة المعيشة  –المواصفات 

 –مصنوع من  -األثاث –واسع 
قيمة –معايير  -وجهة نظر -يحلم بـ 

الدول  –تفاقم  –أزمة  –بدائل  –
جهود   -الدول المتقدمة  –النامية 

من  –تقنيات  –ممتد  –جبارة  –
 أجل

Level 1 

 
 أقسام الكالم

 

Level 2 

 
 الجملة االسمية والجملة الفعلية

 
 

Level 3 
 

 األسلوب الخبري واإلنشائي

One 

 
 

 وظيفة أحالمي
 

My Dream Job 

 

 To can talk about his 
dream job. 
  

 To describe jobs 
advantages and 
disadvantages 

 To write a paragraph 
about his dream job 

 
 
 

 

 
 –يضع هدف  –يخطط  –متحمس 

  -مثل أعلى  –يتأثر  –سيرة ذاتية 
شهادة جامعية  –وظيفة المستقبل 

الخبرات  –المؤهالت العلمية  –
 –بيانات التواصل  –السابقة 

 -المريخ  –الكواكب  –الشاغرة 
.الفضاء  

 
 

 
 

Level 1 : 
 

 الضمائر المتصلة والمنفصلة
 

Level 2: 
 

 أسلوب التعجب
 

Level 3: 
 

 ظرفا الزمان والمكان
 أسلوب األمر والنفي

 


